DRŽAVNO ŠOLSKO TEKMOVANJE
V ORIENTACIJSKEM TEKU
ČETRTEK, 10.. 10. 2013,
201 NA OŠ VODICE V VODICAH

BILTEN 2

Pozdravljeni!
ve kot 385 otrok iz 45 osnovnih in srednjih šol,
šol
Tekmovanje je pred vrati. Prijavljenih je več
šole za otroke s posebnimi potrebami in gimnazij. V želji, da tekmovanje izpeljemo s čim
manj nejasnostmi, še nekaj napotkov.
PARKIRANJE IN TEKMOVALNI
VALNI PROSTOR:
PROSTOR

PARKIRANJE AVTOBUSI: Tekmovalce
Tek
odložite pred OŠ, voznik dobi načrt
na parkiranja in
avtobus odpelje do parkirišča.
PARKIRANJE OSEBNA VOZILA: parkirišča bodo označena v okolici šole.
šole
TEKMOVALNI PROSTOR je od PRIREDITVENEGA PROSTORA oddaljen 1350m (15
minut). KDAJ je pravi čas
as za odhod na START, bo tekmovalce
valce na to spomnila STARTNA
URA pred šolo. Veliko enostavneje je počakati
po akati v šoli in okolici kot po nepotrebnem stati
na startu več ko 10-15 minut. POT bo dobro označena,
ena, na prehodih bodo stali redarji in
skrbeli za vašo varnost tja in nazaj grede.
PRIJAVA bo potekala med 8.45 in 9.50. Prosimo, pridite pravočasno.
NA PRIJAVI SPREMLJEVALEC dobi:
• startno listo svojih tekmovalcev;
• startno številko svojih tekmovalcev;
tekmovalcev
• pri prijavitelju označii spremembe pri imenih tekmovalcev.
tek
Spremembe bo mogoče
mogo
vnesti do 9.50.
Blokce za kosilo dobite pri posebnem okencu zraven INFORMACIJ.
PREHRANA: čas za naročilo
čilo kosil se izteka,
izteka zato pošljete naročilnico na OŠ Vodice po
telefaksu: 01/ 832 42 66! Zadnji rok je v ponedeljek do 14.00!
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PRIJAVA bo hkrati potekala na 5 prijavnih mestih. Da boste laže našli razred v katerem
boste nameščeni, vam bodo pri tem pomagali učenci OŠ Vodice.
Prijavno
mesto 1
OŠ MosteKomenda
OŠ Zadobrova

Prijavno
mesto 2
OŠ Tabor 1

OŠ Škofljica

OŠ Dobravlje

Gimnazija Nova
Gorica

OŠ Valentina
Vodnika

OŠ Kašelj

SŠ Veno Pilon
Ajdovščina

OŠ Poljane nad
Škofjo Loko

OŠ Rodica

Tehniški šolski
center Nova
Gorica
Gimnazija in SŠ
Rudolfa Maistra

OŠ Danile
Kumar
OŠ Sostro

OŠ Oskarja
Kovačiča,
Škofije
OŠ Cerkno

OŠ Polje

OŠ Šturje

OŠ Domžale

OŠ Poljčane

Srednja
zdravstvena
šola Ljubljana
Gimnazija
Domžale
Gimnazija
Bežigrad
Gimnazija Vič

Šolski center
Srečka
Kosovela
Gimnazija
Šiška
Gimnazija
Ledina
CIRIUS Vipava

OŠ Idrija

OŠ Preserje

Gimnazija
Moste

OŠ Metlika

OŠ Preserje pri
Radomljah

Prijavno
mesto 3
Gimnazija Jurija
Vege
Gimnazija
Poljane

Prijavno
mesto 4
Biotehniški
center Naklo
Škofijska
klasična
gimnazija
Gimnazija
Šentvid

Šolski center
PET Ljubljana

Prijavno
mesto 5
OŠ Vodice
OŠ Medvode
OŠ Šmartno
pod Šmarno
goro
OŠ Davorin
Jenko
OŠ
Prežihovega
Voranca
OŠ Alojzija
Šuštarja
OŠ Mengeš
OŠ Koseze
OŠ LogDragomer
OŠ Mirana
Jarca

Proga je za tekmovalce v kategoriji A – UČENCI narejena v obliki metuljčka, kar
pomeni, da imajo tekmovalci identično progo, vendar drugačno zaporedje kontrolnih točk.
S tem se bomo izognili morebitnemu 'skupinskemu' iskanju kontrolnih točk, če bi se našli
tekmovalci v svoji kategoriji.
Tekmovalci so razporejeni v kategoriji A – UČENCI 1 in A - UČENCI 2.
STARTNI ČAS 0 pomeni start ob 11.00, startni čas 45 pomeni start ob 11.45, startni čas
61 pomeni start ob 12.01 in startni čas 90 pomeni start ob 12.30.
TEKMOVALEC karto odda v ciljnem prostoru po zadnji kontroli FINISH (takrat se tudi
zaustavi merjenje časa). Karto oddamo v vrečko z napisom naše šole. Šole bodo
razporejene po abecedi. Na LEVI strani koridorja SREDNJE ŠOLE IN GIMNAZIJE in
na DESNI strani koridorja OSNOVNE ŠOLE.

Karte po končanem tekmovanju prevzame spremljevalec za svoje tekmovalce na
SPLOŠNIH INFORMACIJAH ob 14.45. Odprte bodo od 8.45 do 15.00 (do konca
podelitve medalj in nagrad in razdelitev kart spremljevalcem).
TEKMOVALNE PROGE bodo objavljene na panoju od 12.40 dalje.
KOSILO: med 12.30 in 15.00.
Ne pozabite na kompase, rezervno obutev in oblačila, copate in seveda dobro voljo.
Zaradi tolikšnega števila tekmovalcev prosimo, da vsi tisti, ki imate svoj ČIP, le-tega
prinesete na tekmovanje.
NAGRADE: Medalje za prve tri uvrščene v posamezni kategoriji in pokali za prve tri
skupinske uvrstitve v kategoriji A in E.
NAGRADNI FOTOGRAFSKI NATEČAJ:
Po končanem tekmovanju vabljeni, da pošljete na nagradni fotografski natečaj svojo
najboljšo fotografijo.
Sodelujete lahko vsi mlajši od 18 let. Pri sliki navedite avtorja, točen naslov in starost.
Fotografijo pošljete po elektronski pošti na naslov slo3days@gmail.com v JPG obliki do
nedelje, 13. oktobra 2013. Daljša stranica naj ima 1024 pikslov.
Fotografije bo ocenjeval znani slovenski fotograf, ki za svoje fotografije redno prejema
številne nagrade pri nas in v svetu.
Tri najboljše fotografije bomo nagradili z dvd filmom, katerega nagrajenci prejmete po
pošti.
Izbor fotografij bomo objavili v fotogaleriji.
SPREMLJEVALNI PROGRAM v šoli: različni kratki slovenski filmi, med 12.30 in 14.30.
UČITELJI IN SPREMLJEVALCI se boste lahko preizkusili v tempO, precizni orientaciji.
Tekmovalna točka bo postavljena na igrišču zadaj za šolo.
Šolska orientacijska tekmovanja imajo od letošnjega septembra novo spletno stran:
sot.si. Tu bodo zbrane fotografije, utrinki, rezultati, obvestila o minulih in prihodnjih
šolskih tekmovanjih.
PRITOŽBE IN POHVALE sprejemamo na INFORMACIJAH, ki bodo odprte ves čas med
8.45 in 15.15 pri šoli. Ne pozabite pisati: Utrinke in doživetja bomo objavili v BILTENU 3
skupaj z rezultati.
Na snidenje v četrtek!
Športni pozdrav!
Aleš Ferenc, koordinator tekmovanja

